
MATRÍCULA MARCA I MODEL TITULAR DATA ENTRADA MOTIU ENTRADA AL DIPÒSIT

L-7795-V FORD FIESTA BURGUEÑO DONENECH SMARAGDA 14-03-11 MANCA DE DOCUMENTACIÓ
L-7795-X RENAULT LAGUNA 2.0 AVILES QUEZADA ROWALVI 23-03-11 MANCA DE DOCUMENTACIÓ
L-8694-U RENAULT R-19 TXI ALEX MIKANO LEOPOLD 16-03-11 ABANDONAMENT
L-9491-T SEAT IBIZA 1.2 PEÑA MIRANDA RAFAEL 21-03-11 ABANDONAMENT
M-1565-ZK HYUNDAI COUPE NCHAMA ELO MARIA BELLA 14-03-11 PER EMERGÈNCIA O NECESSITAT
M-5906-JB VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3 RODRIGUEZ BUSTOS MARIA DEL CARMEN 23-05-11 ABANS DISPOSICIO JUDICIAL ARA ABANDONAT
T-1152-AT RENAULT R. MEGANE BENCHEIKH ABDELAZIZ 05-04-11 ABANDONAMENT
T-9660-AK FORD FIESTA 1 1 BARR RICHARD ANDREW 25-03-11 MANCA DE DOCUMENTACIÓ
V-2656-GB RENAULT R. TRAFIC VASILE IRINA 31-03-11 ABANDONAMENT
13-62-BQ VOLKWAGEN GOLF TITULAR DESCONEGUT 21-04-11 ESTACIONAR PROHIBIDA LA PARADA
1933-SE-33 RENAULT SCÈNIC TITULAR DESCONEGUT 30-04-11 ROBAT
7D4M76100W9007215 APRILIA RS TITULAR DESCONEGUT 20-04-11 MANCA DE DOCUMENTACIÓ
ALMENAR 474 SUZUKI MAXI TITULAR DESCONEGUT 11-04-11 ABANDONAMENT
C-0539-MT BMW 525 TITULAR DESCONEGUT 10-04-11 ABANDONAMENT
DCM 274 FORD ESCORT TITULAR DESCONEGUT 23-03-11 ABANDONAMENT
E 826 L FURGONETA VOLSWAGEN TRANSPORTER TITULAR DESCONEGUT 15-04-11 ACCIDENT
HMME03-2503488 CICLOMOTOR HONDA TITULAR DESCONEGUT 03-04-11 ROBAT
SENSE MATRICULA BICICLETA GLOBE TROTER TITULAR DESCONEGUT 10-03-11 IMPAGAMENT DE SANCIÓ
SENSE MATRICULA BICICLETA TREK 3700 TITULAR DESCONEGUT 25-03-11 POSSIBLE ROBATORI
SENSE MATRICULA POKET CANON TITULAR DESCONEGUT 19-04-11 MANCA DE DOCUMENTACIÓ
VTPMRX13000730045 CREMADA NO ES VEU RES TITULAR DESCONEGUT 21-04-11 PER EMERGÈNCIA O NECESSITAT

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA

SEGURETAT CIUTADANA

EDICTE 3408

Primer. D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú es notifica a les persones que es relacionen a continuació, les
denúncies que els hi han estat formulades com presumptes infractores de les Ordenances i Reglaments Municipals, ja que no s’han
pogut notificar directament, malgrat haver-ho intentat individualment.

Els interessats podran, en el termini de deu dies a partir de la present publicació, al·legar el que considerin convenient per a la seva
defensa.

Transcorregut l’esmentat termini, a la vista del que s’hagi al·legat i provat, es dictarà la resolució que procedeixi, la qual es notificarà
en la forma legalment prevista.

Segon. Els expedients es poden consultar al Departament de Seguretat Ciutadana, Rambla Ferran, 13, 3r. (edifici antiga Audiència).
EXPEDIENT TRÀMIT NOM I COGNOMS DNI/NIE DATA PRECEPTE/ORDENANÇA SANCIÓ EUROS
136/OC11 Proposta A.M. X6024641K 22/03/12 102.2. Civisme 50,00
333/OC11 Proposta J.E. 417012 23/03/12 102.24. Civisme 100,00
530/OC11 Proposta J.A.C.R. 73212447C 10/04/12 102.19. Civisme 100,00
670/OC11 Proposta G.C. X8063763D 09/03/12 102.24. Civisme 100,00
673/OC11 Proposta G.E.O. X5496025Z 10/04/12 102.19. Civisme 30,00
694/OC11 Proposta G.A.T. 78093653M 05/04/12 102.19. Civisme 30,00
775/OC11 Proposta J.M.F.C. 40868398C 30/03/12 102.23. Civisme 150,00
960/OC11 Proposta Y.H.M. X9387302J 10/04/12 102.19. Civisme 180,00
961/OC11 Proposta I.R.H. X7407420V 10/01/12 102.19. Civisme 250,00
971/OC11 Proposta J.D.A.J. X6155385X 10/04/12 102.19. Civisme 100,00
1281/OC11 Proposta A.R.J. 47809657V 27/03/12 102.24. Civisme 100,00
1327/OC11 Proposta J.P.D. 28603670L 22/03/12 102.24. Civisme 100,00
1623/OC11 Proposta J.M. Y142709N 22/03/12 103.28. Civisme 1800,03
Lleida, 20 d’abril de 2012
L’Alcalde (il·legible)

− ♦ −
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AJUNTAMENT DE LLEIDA

EDICTE 3399

En data 24 de febrer de 2012, l’Ajuntament Ple va acordar
aprovar inicialment el text de les Normes reguladores del
funcionament del Registre municipal d’unions estables en parella
de la ciutat de Lleida i la Normativa interna de funcionament de
Registre municipal d’unions estables de parella de Lleida, que
substituiran de forma íntegra al Reglament fins ara vigent,
publicat en el BOP de Lleida, del dia 8 de juny de 1986.

Atès que transcorregut el termini d’exposició al públic, la
Secretaria general de l’Ajuntament de Lleida no ha rebut cap
reclamació, al·legació o suggeriment, per Decret d’Alcaldia de
17 d’abril de 2012 s’acorda aprovar definitivament el text de les
Normes reguladores del funcionament del Registre municipal

d’unions estables en parella de la ciutat de Lleida i la Normativa
interna de funcionament de Registre municipal d’unions estables
de parella de Lleida.

Lleida, 18 d’abril de 2012
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo

Normes reguladores del funcionament del Registre municipal
d’unions estables en parella de la ciutat de Lleida

Article 1. Règim jurídic
El present Registre que té naturalesa administrativa, es regeix per
les presents normes i per les que, amb caràcter complementari, es
puguin dictar.

La inscripció en aquest Registre no tindrà en cap cas qualificació
jurídica d’actes o documents, si no que només serà una
constatació de la declaració de voluntat dels compareixents i dels
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seus compromisos, acreditada de conformitat amb la regulació de
les parelles estables vigent en cada moment a Catalunya.

Article 2. Objecte
Tenen accés a aquest Registre les unions no matrimonials de
convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix
sexe.

Article 3. Declaracions i actes inscribibles
Seran objecte d’inscripció:
- Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les
esmentades unions, que s’acreditin per qualsevol dels mitjans
següents:
a) Mitjançant certificat d’empadronament conjunt per un període
mínim ininterromput de dos anys (Art. 234-1 a) del C. Civil
Català)

b) Mitjançant declaració de convivència en el cas de tenir un fill
en comú. (Art. 234-1b) del C. Civil Català)

c) Mitjançant escriptura pública. (Art. 234-1 c) del C. Civil
Català)

- Els contractes reguladors de les relacions personals i
patrimonials entre els seus membres i les declaracions que afectin
de forma rellevant a la unió no matrimonial, sempre que no
siguin susceptibles d’inscripció o anotació en altre instrument o
Registre públic i no siguin contràries a l’ordenament jurídic.

Article 4. Requisits per a la inscripció
1. Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels
membres de la unió no matrimonial que hauran de complir els
següents requisits:
- Ésser majors d’edat o menors emancipats.

- No tenir entre sí una relació de parentesc per consanguinitat o
adopció en línia recta o línia col·lateral de segon grau.

- No trobar-se incapacitat per emetre el consentiment necessari
per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.

- No estar casats i no separats de fet.

- No constar inscrit com a integrant d’una unió estable no
matrimonial en aquest o un altre Registre de semblants
característiques.

L’encarregat del Registre podrà demanar l’acreditació del
compliment dels anteriors requisits.

No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d’extinció de
la unió no matrimonial, si s’acredita de forma suficient que l’altra
part ha estat notificada de la seva decisió de ruptura.

2. Els dos integrants de la unió no matrimonial de convivència
estable han d’estar empadronats en aquest municipi. Un dels dos,
com a mínim, haurà de tenir una antiguitat padronal a Lleida no
inferior a un any anterior a la data de la petició.

Article 5. Contingut dels assentaments
Als assentaments figuraran les dades personals i les
circumstàncies de lloc i temps manifestades pels compareixents,
la constància dels quals siguin rellevant per a la unió estable de
parella.

Els assentaments es realitzaran informàticament i seran objecte
d’enquadernació posterior en un llibre principal, amb full
segellats i numerats. Es crearan llibres auxiliars que siguin
adients per al millor funcionament del Registre.

Article 6. Adscripció orgànica
El Registre municipal d’unions estables de parella estarà integrat
a la Secretaria General de l’Ajuntament.

Els Departaments d’Informàtica i Estadística, o en el seu cas qui
es determini, estudiaran la documentació i el procediment més
adequat per al funcionament d’aquest Registre. El secretari
general, o la persona en qui aquest delegui, dirigirà el Registre i
donarà fe de les inscripcions.

Article 7. Protecció de la intimitat personal
El Registre és públic per a qui tingui interès en conèixer els
assentaments. No obstant això, qualsevol integrant de la unió no

matrimonial pot demanar que les inscripcions que l’afectin siguin
secretes.

Es podran demanar certificats a instància dels membres de
l’esmentada unió o per manament judicial.

El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal que
constin en el Registre requerirà el consentiment de les persones
afectades, i en tot cas, les actuacions municipals respectaran
estrictament les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
aplicables per a aquest tipus de dades.

En cap cas els llibres integrants del Registre poden sortir de la
Corporació.
Article 8. Gratuïtat dels assentaments
La pràctica dels assentaments i l’expedició dels seus certificats
tindran caràcter de prestació gratuïta i no donaran lloc a taxes o
drets de cap tipus.
Article 9. Efectes de la inscripció en el present Registre
El Registre municipal d’unions estables de parella acreditarà la
constitució, extinció i la resta de declaracions relatives a les
unions que en són objecte, sense perjudici de prova en contra.
Article 10. Entrada en vigor
Aquest Registre entrarà en vigor al dia següent de la publicació
del text d’aquestes normes en el Butlletí Oficial de la Província.

Normativa interna de funcionament del Registre municipal
d’unions estables de parella de Lleida

Article 1
Les normes internes de funcionament del Registre municipal
d’unions estables de parella de Lleida, són complementàries de
les normes reguladores.
Article 2
El Registre municipal d’unions estables de parella (en endavant
Registre) estarà integrat a la Secretaria General d’aquest
Ajuntament.
Article 3
La inscripció de la declaració de constitució d’una unió estable
de parella, que és voluntària, requerirà la prèvia aportació de la
documentació necessària per acreditar el compliment de les
condicions establertes en l’article 4 (Requisits per la inscripció)
de les normes reguladores del funcionament del Registre, en
concordança a les previsions contingudes en l’article 243 de la
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de
Catalunya.
Article 4
Per realitzar la inscripció caldrà:
1. La presentació al Registre General Municipal d’una sol·licitud 
prèvia, que haurà d’incloure:
- Les mencions d’identitat dels membres de la unió estable de
parella que es vol inscriure i els corresponents documents que ho
provin.
- La declaració que no existeix una relació de parentesc per
consanguinitat en línia col·lateral en segon grau o una relació de
parentesc d’adopció en línia directa.
- Prova de que no ni hi cap vincle matrimonial anterior no dissolt
(llevat que estigui declarada la separació matrimonial).
S’acreditarà mitjançant certificació expedida pel Registre civil
corresponent o per les autoritats competents en cas de persones
estrangeres. Declaració que cap dels membres de la unió estable
forma part d’una altra unió estable no extingida.
- L’acreditació de complir els requisits previstos en l’article 234-
1 del Codi civil de Catalunya, que es formalitzarà mitjançant
qualsevol dels grups de documents següents:
I) Certificat d’empadronament conjunt per un període mínim
ininterromput de dos anys. (Art. 234-1 a) del C. Civil Català).
II) En el cas de tenir un fill en comú: declaració de convivència i
fotocòpia del Llibre de família que acrediti la filiació. (Art. 234-
1b) del C. Civil Català).



III) Escriptura pública de constitució de parella estable. (Art.
234-1 c) del C. Civil Català).
Quan els integrants de la unió vulguin que la inscripció sigui
secreta podran presentar directament a l’encarregat del Registre
l’esmentada sol·licitud.
2. Un cop presentada aquesta sol·licitud, l’encarregat del
Registre:
- Examinarà la documentació i, si escau, indicarà als sol·licitants
els defectes que hi puguin haver amb l’objectiu d’esmenar-los.
- Comprovarà l’empadronament conjunt dels membres de la
parella i el requisit d’antiguitat padronal previst en l’article 4.2 de
les Normes reguladores.
- Demanarà la presentació d’un dictamen d’un metge col·legiat,
quan consideri que qualsevol dels sol·licitants pot estar
incapacitat per emetre el seu consentiment necessari per a l’acte
objecte d’inscripció.
3. Acreditat degudament el compliment dels requisits necessaris
per a la inscripció, l’encarregat del Registre fixarà d’acord amb
els sol·licitants, hora i dia en què aquests hauran de procedir a
ratificar conjuntament la seva sol·licitud mitjançant
compareixença personal.
Aquesta ratificació o manifestació del consentiment de la
inscripció també es podrà acreditar mitjançant document públic
fefaent.
4. Si hi hagués algun obstacle que impedís la inscripció, es
denegarà per escrit aquesta fent constar les causes de la
denegació.
5. L’encarregat del Registre obrirà un expedient administratiu per
cada sol·licitud d’inscripció que es presenti. Aquest expedient
estarà integrat per la documentació presentada, l’acta de
compareixença i la resta de suport documental de les inscripcions
de constitució, extinció o de qualsevol altra declaració que es faci
constar en aquest Registre Municipal.
Article 5
Aportada la documentació necessària i formalitzada la ratificació
dels consentiments a la inscripció, l’encarregat del Registre
municipal d’unions estables en parella procedirà a estendre la
corresponent inscripció en el Llibre Principal i, si escau, en el
Llibre Auxiliar.
La inscripció bàsica recollirà les dades personals suficients per a
la correcta identificació dels membres de la unió estable, el
domicili, l’extracte de les manifestacions realitzades, la data de la
compareixença i la referència a l’expedient obert per a cada unió.
Article 6
Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les
relacions personals i patrimonials i les relatives a la resta de
declaracions a què es refereix l’article 3 apartat 2 de les normes
reguladores del funcionament del Registre , es realitzaran en
extracte fent referència al document que serveixi de suport a
l’expedient administratiu de la corresponent unió estable
Aquestes inscripcions requeriran també el consentiment
d’ambdós membres de la unió.
Només la inscripció de l’extinció de la unió es podrà realitzar a
petició d’un dels dos membres si s’acredita de forma suficient
que l’altra part ha estat notificada de la decisió de ruptura.
Article 7
El Llibre Principal s’organitzarà prenent com a base cadascuna
de les unions estables en parella que siguin inscrites. La primera
inscripció serà la bàsica.
Es podrà portar en suport informàtic i en suport paper mitjançant
fulls mòbils, numerats i segellats, que seran objecte
d’enquadernació.
El Llibre Auxiliar es configura com un llibre de Registre i estarà
integrat per una fitxa per a cada persona, en la qual, a més de les
dades personals, constaran les referències de l’expedient
administratiu i de la inscripció bàsica.

Article 8
En aplicació de l’article 7 (protecció de la intimitat personal) de
les normes reguladores del funcionament del Registre Municipal,
es formarà una separata dels llibres existents destinades a les
unions, els integrants de les quals hagin demanat que siguin
secretes.

Article 9
Caldrà autorització dels integrants de la unió estable de parella o
manament judicial per examinar la separata destinada a les
unions secretes i per obtenir-ne certificacions literals o
extractades.

La consulta i obtenció de certificacions de la resta del Registre
estarà condicionada per l’existència i acreditació d’un interès
legítim, personal i directe.

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA

SERVEIS D’URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I
TERRITORI

NEGOCIAT D’INDÚSTRIES I ACTIVITATS

ANUNCI 3412

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
reguladora dels establiments de concurrència pública de Lleida

i de la modificació de l’ordenança municipal d’intervenció
administrativa i control d’activitats

En data 30 de març de 2012, l’Excm. Ajuntament Ple adopta, per
unanimitat, l’acord següent:

Primer. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança
reguladora dels establiments de concurrència pública de Lleida,
aprovada per acord del Ple de 27/05/2005 que consisteix en la
inclusió en el seu Capítol 3, relatiu als “Els establiments de
serveis, en la Secció 1 corresponent als establiments de
telecomunicacions”, els següents articles:

Article 41 bis. Horari de funcionament
a) L’horari permès d’obertura al públic dels establiments de
serveis telefònics per a l’ús públic s’estableix entre les 7 hores i
les 22 hores. L’horari de funcionament es podrà ampliar o reduir,
per a locals concrets o per a locals concentrats en determinades
zones, mitjançant resolució motivada, i un cop evacuat el tràmit
d’audiència. L’ampliació, que tindrà caràcter excepcional, es
podrà efectuar quant ho sol·liciti la persona interessada i haurà
d’estar degudament justificada la seva excepcionalitat. La
reducció operarà d’ofici i tindrà efecte quan es produeixen
molèsties als veïns o per altres causes justificades

b) Després de l’hora de tancament, restarà prohibida l’entrada
d’usuaris i del públic en general a aquests establiments. Les
portes romandran tancades i no han de permetre l’obertura des de
l’exterior. El local haurà de quedar vuit d’usuaris i de públic en
general en un termini màxim de 15 minuts, comptats a partir de
l’hora de tancament

Article 41 tris. Contracte de responsabilitat civil
a) Els titulars dels locutoris han de subscriure un contracte
d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin
incórrer, amb la quantia i les característiques que fixa el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat
pel Decret 112/2010, de 31 d’agost. A la quantia s’hi podran
aplicar els coeficients correctors que fixa aquest Reglament

b) L’inici de l’activitat queda condicionat al fet de que el
promotor tingui subscrit (i així ho acrediti) un contracte de
responsabilitat civil de quantia suficient

Segon. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança
municipal d’intervenció administrativa i control d’activitats,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió de
27/07/2011, que consisteix en incorporar en el Títol 3 relatiu al
Règim Jurídic de les infraccions i sancions el següent Capítol:
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